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 1 הסוכה(: שטח 2סוגיה ב: דיני הרשות )

 (: סוכה שאינה גבוהה מעשרה טפחים3דיני דפנות )סוגיה ז: 

* * 

 רקע

השונים הגמ' דנה מהו המקור שסוכה שאינה גבוהה מעשרה טפחים פסולה. מהמקורות 
 ניתן ללמוד על מהות הדין.

 

 מקורות

 ו: "ושאינה גבוהה עשרה טפחים... כי אתאי הלכתא לגוד ולבוד ודופן עקומה"-ד: א.

 רש"י ה. ד"ה ותניא מעולם לא ירדה שכינה למטה, ה: ד"ה וכתיב סוככים בכנפיהם ב.
 תוס' ד"ה עשרה

 א ירדה שכינה למטהרא"ה ד"ה פיסקא ושאינה גבוה עשרה טפחים, ותניא מעולם ל
 ד"ה אתמר רב ורבי חנינאריטב"א 

 שו"ע סי' תרלג סע' ח ומשנה ברורה ג.
 

 רא"ה ד"ה פיסקא ושאינה גבוהה עשרה טפחים, וד"ה ותניא מעולם לא ירדה שכינה

 פיסקא ושאינה גבוהה עשרה טפחים וכו'. מנא לן דלא הויא מחיצה בפחות מעשרה טפחים. 

 נה למטה. וכתיב דעל הכפרת נחתא, אלמא עשרה טפחים הויא מחיצה.ותניא מעולם לא ירדה שכי

 

א  " ב ט י אר נ י נ ח י  ב ר ו ב  ר ר  מ ת א ה  "  ד

אתמר רב ורבי חנינא וכו' ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכתיב ונועדתי לך שם ותני רבי 
]ואשכחן יוסי אומר לא ירדה שכינה למטה. פי' וכיון שלא ירדה שכינה למטה )ואשכחו דירה( 

דירדה[ על הכפורת שמעינן דכל שגבוה עשרה רשות אחרת הוא, ותימה היכי מייתי ראיה דין תורה 
מדין רבי יוסי כאלו הם מן הכתוב או הלכה למשה מסיני שלא ירדה שכינה למטה, ובירושלמי 

תי מייתי לה מגזירה שוה נאמר כאן דיבור ונועדתי לך שם ודברתי ונאמר להלן כי מן השמים דבר
 עמכם מה דבור להלן רשות אחרת אף כאן דבור רשות אחרת.

 

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ב.[  .והה עשרה טפחים... פסולהסוכה... שאינה גב
 

 הגמ' מביאה שלשה מקורות שהגובה המינימאלי של סוכה הוא עשרה טפחים:

על א. "ארון תשעה וכפורת טפח, הרי כאן עשרה, וכתיב ונועדתי לך שם ודברתי אתך מ
 הכפורת, ותניא מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה".

בכנפיהם על  סוככיםב. הכרובים היו בגובה עשרה טפחים מעל הכפורת, ונאמר שהם "
 הכפורת".



 ג. הלכות מחיצה הלכה למשה מסיני.

בין המקורות הללו יש הבדל יסודי במהות דין עשרה טפחים בסוכה. לפי המקור 
הראשון, שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, ולא עלו משה ואליהו למעלה מעשרה, 
דין עשרה טפחים הוא דין רשות, רשות של אדם עד עשרה טפחים, ורשות של גבוה מעל 

 שיעורה לפחות עשרה טפחים. עשרה טפחים. סוכה חייבת להיות רשות, ולכן 

לפי המקור השני שהכרובים סוככים בכנפיהם על הכפורת, דין עשרה טפחים הוא דין 
 בסכך. הגדרת סכך הוא סכך המסכך על חלל של עשרה טפחים.

לפי המקור השלישי, עשרה טפחים הם מדין דפנות, סוכה חייבת בדפנות, ואין שם דופן, 
 למחיצה הפחותה מעשרה טפחים. 

 

לא כל הראשונים קיבלו הבנה זו במקורות של הגמ'. רש"י קיבל אותה, ולכן הוא מפרש 
: "ותניא מעולם לא ירדה שכינה למטה, ]ד"ה ותניא מעולם לא ירדה שכינה[על המקור הראשון 

". על המקור השני מיפסק רשותאוקרא כתיב דעל כפורת ירד, שמע מינה למעלה מעשרה 
מפרש: "אלמא תחת כנפיהם עשרה טפחים חלל עד  בכנפיהם[]ד"ה וכתיב סוככים רש"י 

 סכך המסכך על חלל עשרה טפחים נקרא חלל.  –" וקרי ליה סוכההכפורת 

כיון שלא ירדה שכינה למטה ואשכחן דירדה על מפרש כך: " ]ד"ה אתמר[גם הריטב"א 
 ם[]ד"ה ותניא מעול". אבל הרא"ה רשות אחרת הואהכפורת שמעינן דכל שגבוה עשרה 

אלמא עשרה מפרש: "ותניא מעולם לא ירדה שכינה למטה. וכתיב דעל הכפרת נחתא, 
". הרא"ה מפרש, שלומדים מהדין ששכינה לא ירדה למטה מעשרה, טפחים הויא מחיצה

הלומד  ]ד"ה עשרה[. גם מתוס' ]איני מבין את הלימוד[שעשרה טפחים הוא שיעור מחיצה 
משמע שמשלושת המקורות לומדים ששיעור משלושת המקורות גם על מחיצות שבת, 

 עשרה טפחים הוא דין בהגדרת מחיצה.

שואלת הגמ': "הניחא  ]ו:[ניתן להביא ראיה מהגמ' להבנת התוס' והרא"ה. בסוף הסוגיה 
לרבי יהודה הסובר שכלים היו באמה של  –לרבי יהודה אלא לרבי מאיר מאי איכא למימר" 

עשרה טפחים בסוכה מכנפי הכרובים, ולכן צריכים חמשה טפחים, לא ניתן ללמוד שיעור 
את ההלכה למשה מסיני המגדירה שיעור מחיצה, אלא לרבי מאיר הלומד שיעור עשרה 
טפחים מכנפי הכרובים, מדוע הוא צריך את ההלכה למשה מסיני? לפי הבנת התוס' 

"י והרא"ה שמכל המקורות לומדים שיעור מחיצה, שאלת הגמ' ברורה, אבל לשיטת רש
והריטב"א, שמכנפי הכרובים לומדים על גובה הסכך, לשאלת הגמ' אין מובן. אמנם, גם 
בשיטת התוס' והרא"ה יש קושי, שלא ברור כיצד ניתן ללמוד מכנפי הכרובים על שיעור 

 מחיצה, והרי אין שם מחיצה כלל?

 

שות וגם מסוגיות הגמ' שלמדנו עולה שדין גובה הסוכה הוא גם דין במחיצות, גם דין בר
המכשירה סוכה פחות מעשרה טפחים וחקק בה שיעור סוכה,  ]ד:[דין בסכך. מסוגית חקק 

רק אם יש בין הדופן לחקק פחות מג' טפחים, מוכח שדופן שאין בה עשרה טפחים אינה 
 מוגדרת כדופן.



 3 הסוכה(: שטח 2סוגיה ב: דיני הרשות )

, שסוכה שהוצין יורדים מתחת לעשרה היא סוכה סרוחה ופסולה, ]ד.[מדינו של רבא 
, שסוכה סרוחה אינה )פ"ה ה"ב(]אמנם לשיטת הרמב"ם עשרה טפחים הוא דין ברשות מוכח שדין 

 . סוכה פסולה, אין ראיה[

, ראינו מחלוקת בין רוב הראשונים לבין תוס' ישנים, האם ניתן להכשיר ]ד.[בסוגיית חקק 
שמחלוקתם נובעת  [121]עמ' סוכה שדפנותיה סמוכות לסכך פחות מעשרה. הסברנו שם 

 ת האם דין סוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים הוא דין בסכך או דין ברשות.ממחלוק
 

 סיכום

סוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה, גם כי דופן פחות מעשרה טפחים אינה 
]כך עולה , גם כי דירה פחות מעשרה טפחים אינה דירה ]כך מפורש בסוגייתנו[מוגדרת כדופן 

]כך ניתן לפרש את , ואולי גם כי סכך פחות מעשרה טפחים אינו מוגדר כסכך מדין דירה סרוחה[

 . מחלוקת הראשונים בסוגיית חקק[

 

 הלכה

השו"ע פוסק כפשט המשנה, שסוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה. המשנה ברורה 
 מדגיש, שסוכה כשרה רק כשחללה עשרה טפחים.
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